
6нчы класста татар әдәбияты дәресе 

Тема: Галимҗан Ибраһимовның “Көтүчеләр” хикәясенә анализ. 

Максат: Кыска чәчмә әсәрләргә анализ ясарга өйрәнү. Әсәрне вакыйгаларга 

бүлү. Вакыйгалар арасындагы бәйләнешне табу. Хикәянең темасын, идеясен, 

проблемасын табу. Анализ тәртибенең схемасын истә калдыру. 

Тәрбияви максат: Ата-ана алдындагы бурычыңны намус белән үтәргә 

кирәклеген укучыларга төшендерү. 

Дәрес төре: Әдәби әсәргә анализ. 

Җиһазлау: Г.Ибраһимовның портреты, дәреслек, методик ярдәмлек, хикәягә 

анализ ясау тәртибе, Power Point программасында ясалган презентация. Интернет. 

Г.Ибраһимов китапларыннан төзелгән китап күргәзмәсе. Дәрескә эпиграф. 

Эпиграф: Атадан качкан ул- башсыз, хуҗадан качкан кол- башсыз. 

Дәрес планы: 

1. Оештыру. 

2. Актуальләштерү. Дәреснең максатын укучыларга җиткерү. 

   Хикәягә анализ ясау схемасын искә төшерү. 

3. Хикәягә анализ ясау: 

   - язылу елы, жанры  

   - темасы, идеясе 

   - проблемасы, конфликты 

   - сюжет-композициясе (экспозиция, төенләнеш, вакыйгалар үстерелеше, 

     кульминация, чишелеш, төгәлләнү) 

   - образлар бирелеше 

   - символлар 

   - интерьер 

   - хикәянең теле, әһәмияте һ.б. 

4. Укучыларның чыгышларын бәяләү. 

5. Өй эше бирү. 

6. Йомгаклау. 

Дәрес барышы: 

1. Оештыру. Уңай психологик халәт булдыру. 

- Хәерле көн, укучылар! Кәефләрегез ничек? Дәресебезне башлыйбыз. 

 

2. Актуальләштерү. Бүгенге дәрестә без сезнең белән  Галимҗан 

Ибраһимовның “Көтүчеләр” хикәясенә анализ ясарбыз. Анализ ясар өчен без 

үзебезнең чәчмә әсәргә анализ ясау схемаларын алыйк. (анализ тәртибен алалар) 

Әйдәгез әле, укучылар, Г.Ибраһимовның башка хикәяләрен дә искә төшереп китик. 

Аның өчен экранга карыйк.( Мультимедиа җайланмасы) Әлеге рәсемнәр буенча нинди 

хикәяләре исегезгә төште. (“Алмачуар”, “Диңгездә”, “Яз башы”, “Көтүчеләр”) 

Хикәягә анализ ясау схемасын искә төшерү. (1 укучы) 

 

3. Укытучының кереш сүзе. 

 - “Көтүчеләр” хикәясе 1913 нче елда “Карт көтүче” исеме белән “Аң” 

журналының 22нче санында басылган. Җәяләр эчендә “Басылмаган романнан бер 

фасыл” дигән искәрмә бирелә. Журнал вариантында Вахитның матур хыяллар белән 

тулы күңеле капиталистик җәмгыятьнең мәрхәмәтсезлеге алдында теткәләнә, ул 

яктылыкка омтыла, әмма азатлыкка чыгу юллары әсәрдә күрсәтелми. Хикәянең 

революциядән соң чыккан басмаларын автор яңадан редакцияли, хезмәт халкы 

азатлыкны үзе яулап алырга тиеш дигән нәтиҗә ясый. 

- хикәянең язылу елы -1913 

- жанры - хикәя, чөнки... (вакыйга сурәтләп бирелгән) 



- хикәя нәрсә турында, ягъни темасы? (Хикәядә  авыр тормыш  һәм 

фәкыйрьлектән алҗыган  күндәм көтүче Әптерәш карт һәм аның улы Вахит 

турында сөйләнелә. Баштарак карт тегермәндә эшли, бераздан көтү көтәргә 

ялланып, җир идәнле куышта гомер сөрә. Соңгы көннәрендә өйдән- өйгә чиратка 

салынып, “...берәүнең мал өендә,сәке астында,бозаулар арасында” соңгы сулышын 

ала)  

Әсәрнең төп проблемасы:  Кешене ничек бәхетле итәргә ? 

              Хикәянең идеясе, яки автор безгә нәрсә әйтергә тели? Укытучы:   

”Көтүчеләр”дә автор бәхетне көтеп ятмыйлар, бәхет кешенең үз кулында 

дигән фикер әйтә. Үз эченә йомылган, үзе өчен генә яшәүче типлар әдипне, күрәсең,  

аеруча борчыган. Улы Вахит – аның капма каршысы. Авторның әйтергә теләгән 

фикере дә байтак дәрәҗәдә әлеге образ белән бәйләнгән. Авылдашлары тарафыннан 

“ярлы тәкәббер” кушаматы тагылган  Вахит бәхет, рухи азатлыкка омтылучы, 

тормышның, авылдашларының гаделсезлеге һәм мәрхәмәтсезлегенә каршы баш 

күтәрүче романтик герой буларак ачыла. Матурлыкка омтылучы Вахит ямьсез 

чынбарлыкка каршы куела. Герой үзенең тормышыннан риза түгел. Укучыларда исә 

Вахит образы тискәре уйлар да тудыра.  Атасы тарафыннан каргалган, милләтеннән 

ваз кичкән, инсафсыз Вахитның кыйбласы билгесез.  Аның саташулы җанына 

Христос (Гайсә) белән басмадагы рус карты ясалган рәсем-картина, һаман карый 

торгач, юанычы һәм таянычы булып әверелә. Хикәядәге көткән яктылык  шуннан 

гыйбарәт.  Һичшиксез,  яшәү нинди хәлләрдә дә кызыклы вә газиз.  Хикәянең исеменә 

аерым дикъкать итеп китик әле. Беренче исем – туры мәгънә, ягъни Әптерәш карт 

һәм Вахит – авыл көтүчеләре. Икенче мәгънә - бәхетле,  якты һәм матур тормыш 

көтүчеләр. Рәсәй шартларында бу елларда меңнәрнең, миллионнарның уртак 

фаҗигасе шул була. Бәхетне көтеп-көтеп тә,  хайваннар абзарында җан  биргән 

көтүче Әптерәшнең фаҗигасе аяныч. 

 

Сюжет- композициясе:  

а ) экспозиция (хикәя лирик геройның “Мин түбәннән, тормышның төбеннән 

күтәрелдем” сүзләре белән башланып китә. Әтисенең көтүче булуы, тирмәндә 

яшәүләре, әтисе көн буе көтүдә булганлыктан, ялгыз үсүе, һ.б.) 

 б) төенләнеш (“Төшләрем өнгә охшый,өнемдә булганнарны төштән аера 

алмыйм” сүзләре, көзен аларның тирмәненә атасына ияреп бик матур кыз килә, шул 

көннән соң авыл аның күңелен тарта башлый... ) 

 

 в ) вакыйгалар үстерелеше (яшеннән ут чыгып тирмәннәре янып бетә, алар 

авылга күченәләр, Вахит та көтү көтәрлек була, шулай бер көе генә яшәп  

ятканда, әтисе каты авырый башлый, көтү Вахитның үзенә генә кала. 

Көннәрдән беркөнне әтисе бик авыраеп китә, Вахит исә көтүгә чыкмый. Икенче көнне 

дә... Авыл халкының ачуы килә. Сафи карт кереп ачуланып чыгып китә. Әмма “ярлы 

тәкәббер”гә бу сүзләр ошамый. Бар көче белән ишекне шакылдатып ябып чыгып 

югала. Өенә кире кайтканда инде әтисе булмый. Гайни карчыкның атаңны илгә 

чиратка салдык дигән сүзләреннән соң, хурланып, чыгып йөгерә...) 

 

 г ) кульминация (биек таудан суга сикерү, үлеп котылырга теләү) 

 

 д ) чишелеш (хастаханәдә ятканда әтисен искә төшерә, Сара исемле бер 

марҗа белән таныша, терелеп чыгуга Сара аны үзенә алып кайта, тәрбияли, укыта 

башлый. Ә беркөнне алар шәһәрдәге зур бер сарайга баралар. Залның диварлары 

сурәтләр белән тулы. “Һушны алырлык сурәтләр”...) 

               



                е ) төгәлләнү (Сара белән яши башлыйлар, балалары була, әткәенең үле 

хәбәре...) 

 

 

 

 

 

 

Образларга характеристика 

 

Характер үзенчәлекләре Әптерәш Вахит 

Персонажның төре Ярдәмче герой Төп герой 

Тышкы кыяфәте 

(портрет) 

“Атам көтүче иде: озын 

буйлы, киң маңгайлы 

карт... 

Чыбыркысы кул башына 

асылынып йөргән, ертык 

киемле, җыерчык йөзле, 

авыр карашлы...” 

Бирелми. 

Персонаж характеры Күндәм холыклы, сабыр, 

үз бәхете өчен көрәшә 

белми торган тип. 

Бик тиз ярсып 

китүчән, мактанчык, 

үзсүзле, өлкәннәрне 

хөрмәт итә белми, ул үзе 

уйлаганнарның барын да 

дөрес дип исәпли, 

чынлык белән 

каршылыкка керә, 

тәкәббер, бөтен дөньяга 

ачулы, бөтен кешене 

гаепли. 

Хезмәткә мөнәсәбәте Эшне яратып, тәм табып 

башкара. 

Эшләргә бик яратмый, 

көтү көтә башлагач, эш 

авырлыгыннан зарлана 

Дөньяга карашы Үзен чолгап алган 

дөньядан башканы 

белми. 

Вахитка тормыш, 

тегермән кебек, өзлексез 

әйләнә, бер төсле булып 

тоела. Ул төшен чын 

итеп кабул итә, ә 

тормыш вакыйгалары 

на ышанмый – аларны 

төш дип кенә саный. 

Хикәянең ахырында 

әтисенең үлемен дә төш 

кебек кабул итә.  

Җаваплылык хисе Үзе башкарган эшләрне 

җиренә җиткереп үти, 

җаваплылык хисе бар. 

Авыл кешеләре 

алдында да, байлар 

алдында да, әтисе 

алдында да бернинди 

җаваплылык хисе 

тоймый.  

 

 



Интерьер 

1. Авылдагы балчык өй күренеше. 

“Бу – билгеле, бер сажень кадәр читәннән ясалып, эче-тышы кызыл балчык 

белән сыланган, җир идәнле, ябылса ачылмый, ачылса ябылмый карыша торган 

авыр ишекле, карындык тәрәзәле, түбә-кыексыз бер өй иде”.  

2. Балчык өйдәге тормыш. 

“...миңа мич башына, үзенә сәке почмагына саламнар түшәп, ятарга урын 

ясады да, без шунда тора башладык. Бу өйгә самовар кергәнен дә хәтерләмим, шәм, 

лампа яндырылганы да исемдә юк, итле аш буы белән парлангандыр дип тә 

белмим”. 

 

Символлар 

Чыбыркы - көтүченең төп эш коралы. “Мин дә чыбыркы өстерәп, сыер 

артыннан йөгерерлек яшькә җиттем.  ...Кулда зур елан шикелле бөтәрләнеп торган 

озын чыбыркы; уңай урынын туры китереп, аны урап-урап бөтен яланны 

яңгыратырлык бер шартлатсаң, көтүдән читкәрәк чыгып барган усал сыерларның 

арка тиреләрен ярып алырлык бер төшерсәң, үзеңнең булдыклылыгыңа горурланып 

ук китәсең.” 

 

“Туклауга төшүгә, әти белән теге югары оч көтүчесе Камали карт безнең 

сыер койрыгыннан йолкып алып биргән кылларыбыз белән чыбыркы очын 

төзәтәләр ”. 

 

“...Шул йомшаруның башлануына бер ай дигәндә, картның, чыбыркы 

тотып, сыер артыннан йөрерлек чамасы  бөтенләй бетте”. 

 

Тегермән - тормыш барышына ишарә. 

“Хәят миңа башта шул тирмән булып күренде. Су чылтырап ага... урман 

шаулый... тирмән көн әйләнә, төн әйләнә. Мин гүя аның шул әйләнүенә 

сихерләнеп, гомернең кая барганын,  уйнауның, балалыкның ни икәнен белми 

яшим. Төшләрем өнгә охшый.Өнемдә булганнарны төштән аера алмыйм”. 

 

Ак баганалы зур сарай – музейдагы ике рәсем. 
“...бер карт, бер култыгына берничә агач кыстырып, тар гына басмадан су 

аша чыгып бара. Башы ялангач, аягында чабата, үзе күлмәкчән генә..” 

 

Гайсә пәйгамбәр сурәте: 

“Олы диңгез, шуның уң ягыннан зур таулар күккә күтәрелеп киткән; тын, 

рәхәт бер төн...Шулвакыт хәзрәте Гайсә, таякка таянып, тау эченнән килеп чыга да, 

зур бер ташка утырып, айга карап уйга бата... Йөзе артык җитди, күзләре тирән уй 

белән каядыр юнәлгәннәр...” 

Хикәянең теле 

- гасыр башындагы грамматик формалар. 

- җөмлә төзелеше. 

- гарәп-фарсы алынмалары. 

 - табигать күренешләрен биргән вакытта озын җөмләләр куллана. 

- чагыштыру, метафора, гипербола, төсләр хәрәкәте белән оста идарә итә. 

 

Мәсәлән:  

 

Синонимнар: 

 



Сүзләр Нинди мәгънәдә 

кулланылган 

Текст  

кабер алган үлгән …минем гомерем яшь 

ярымга җитмәстән элек, 

аны кабер алган. 

баккан (диалекталь сүз) караган Әтидән әнкәй турында 

берничә мәртәбә 

сорашып баккан идем. 

 

 

 

Омонимнар: 

 

Сүзләр Нинди мәгънәдә 

кулланылган 

Текст 

төшә ага Тауның кара көйгән зур 

ташлары арасыннан 

куәтле елга төшә. 

төш төш күрү (бу сүзнең 

икенче мәгънәсе урынны 

белдерә - бу төш). 

Өнемдә булганнарны 

төштән аера алмыйм.(II 

бүлек) 

 

Сынландыру 

“Мин түбәннән – тормышның төбеннән күтәрелдем”. “Шулар эчендә гомерем 

ага”. “Ләкин аңа бару белән дәртем сүнә иде”. 

 

- хикәядә сыйфат һәм исем сүз төркемнәре күбрәк бирелгән. 

- язылу ысулы - хикәяләү, бәйнә-бәйнә сөйли. 

4. Укучыларның чыгышларын бәяләү. 

5. Өй эше бирү. 

1нче төркемгә -  “Нәрсә ул бәхет?” дигән темага кечкенә хикәя язарга. 

2нче төркемгә - Вахит холкына бәя бирергә. 

6. Йомгаклау. 

   Вахит кебек үз гаебен башкаларга аударып йөрүчеләр аз түгел. Бу образ 

шундый кешеләрне фаш итә. Миндә дә шундый сыйфатлар юкмы, дип уйландыра. 

Кешеләргә үз-үзен тәрбияләргә ярдәм итә. Берәү башкалардан гаеп эзли башлады исә, 

хәтеренә Вахитны китерә ала һәм начар гадәтен кабатламый. Характеры күп 

кешеләрдә кабатлана торган образга тип диләр.  

   Хикәянең проблемасына кабат кайтыйк. Ул революциягә кадәр үк язылган 

булса да, кешеләрне бәхетле итү проблемасы бүген дә яши. Язучылар бу проблеманы 

төрлечә чишергә тырышканнар. Хикәядә Вахитның галимнәргә мөрәҗәгать итүе дә 

юкка түгел бит. Кешене бәхетле итү юлларын беренче чиратта галимнәр эзләгәннәр. 

Галимҗан Ибраһимов та әсәрләренең барысында да диярлек шул проблеманы күтәрә: 

кешеләрне ничек бәхетле итәргә? “Көтүчеләр”хикәясендә шуның бер чишелешен бирә. 

Әмма ул чишелешне үзе әйтми. Язучы фикеренчә, бәхет Вахитның үз кулында. Ул 

әтисен бәхетле үк итә алмаса да, аңа ярдәм итә алган булыр иде. Ләкин Вахитны 

фәкать үз мәнфәгате генә кызыксындыра. Нәтиҗәдә, әтисе, улыннан баш тартып, аңа 

рәнҗеп үлә. Бүтәннәр бәхетсезлегенә корылган бәхет бервакытта да бәхет була алмый.     

 


